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Apresentação Novo Mundo 
 

A casa “Novo Mundo” recebe crianças que são retiradas à família por maus-tratos ou 

negligência, bem como crianças que pelos mais variados motivos não têm família. 

Funcionamos 365 dias/ano, 24h/dia, e acolhemos crianças de ambos os sexos com  idades 

compreendidas entre os 3 meses e os 12 anos. Desde 1996, já passaram por nós cerca de 

100 crianças. 

É nosso papel acolhê-las, dar-lhes acompanhamento médico, educacional, carinho e afeto, 

necessários ao desenvolvimento de qualquer ser humano, principalmente às crianças, cuja 

personalidade está em desenvolvimento. 

O nosso sustento vem de uma verba mensal da Segurança Social e de donativos  pontuais 

de pessoas/organizações que conhecem a nossa instituição. 

Como forma de contribuir para a continuação do bem-estar das crianças, o Novo Mundo 

tem o programa de Apadrinhamento. 

 
 

Regulamento 
1. Os Padrinhos das Crianças do Novo Mundo têm como o objetivo contribuir 

financeiramente para as Crianças do Centro, de forma a providenciar um ambiente 

acolhedor e que lhes permita um desenvolvimento integral, no seu ambiente 

escolar, institucional e recreativo. 

2. Os Padrinhos receberão informação da situação escolar do seu afilhado, pelo 

menos duas vezes por ano, não tendo acesso ao processo das Crianças. 

3. O valor base mensal do apadrinhamento é de 15€/criança. 
 

4. Caso os Padrinhos queiram passar tempo com a criança, deverão se inscrever 

como Famílias Amigas da casa, passando a estar sob o Regulamento do mesmo 

programa. 

5. Sempre que a criança deixar de estar acolhida, o Padrinho será informado, 

podendo cessar o seu apoio, ou transferi-lo para outra criança. 
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6. Todos os donativos darão direito a um recibo de donativo proporcionando 

benefícios fiscais aos Mecenas, conforme o previsto na legislação. 

 
 
 

Compromisso 
 

Comprometo-me a apoiar o “Novo Mundo” apadrinhando uma criança. 
 
 
 

Nome:  
Morada:  

Cód. Postal:  
Concelho:  

Localidade:  
E-mail:  

Telefone:  
NIF:  

 

(para recibo com vista a dedução no IRS) 
 

Nº de crianças a apadrinhar: 
 

Centro Social do Exército de Salvação – Novo Mundo 
 

IBAN PT50 0035 0786 00051686730 09 

BIC SWIFT CGDIPTPL 
 
 

Enviar inscrição e comprovativos de transferência para: 

novomundo@exercitodesalvacao.pt 
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